
 
 

 
 

 
ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
ЛОХВИЦЬКОГО РАЙОНУ  
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 
Від 13.04.2021 р. № 41 
 
Про затвердження Положення  
про порядок проведення конкурсу  
на заміщення посад керівників 
закладів середньої освіти  
 

 

З метою забезпечення організованого проведення конкурсного відбору  на заміщення 
вакантних посад керівників закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності 
Заводської міської  територіальної громади, відповідно до статті 26 Закону України «Про 
освіту» від 05.09.2017 № 2145 – VІII,  Закону України «Про загальну середню освіту» від 
16.01.2020 № 465-ІХ, Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, 
комунального закладу загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства 
освіти і науки України 28.03.2018 №291, керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні». 

 
ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити Положення про порядок проведення конкурсу на 

заміщення посад керівників закладів середньої освіти відділу освіти виконавчого комітету 
Заводської міської ради  (додаток 1). 

2. Затвердити склад конкурсної комісії (додаток 2). 
3. Оголосити з 13.04.2021 року конкурс на заміщення посад  директорів (керівників) 

комунальних установ відділу освіти виконавчого комітету Заводської міської ради: 
Заводської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2  та Пісківської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

4. Оприлюднити оголошення про проведення конкурсу на заміщення  посад 
директорів (керівників) комунальних установ відділу освіти виконавчого комітету Заводської 
міської ради на веб-сайті Заводської міської ради. 

 
 

 

Міський голова                                                           Віталій СИДОРЕНКО  
 
 
 
 
 
 



                                                                                                           Додаток 2                          
 
 

                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                         рішенням виконавчого комітету  

                                                                          Заводської  міської ради 
                                                                                    від 13 квітня 2021 року № 41 

 
 
 

Склад комісії: 
 
Голова комісії: 
 
-   Добруля С.В., перший заступник міського голови; 
 
Секретар комісії: 
 
- Доброхліб Л.В., начальник відділу економічного розвитку та інвестицій виконавчого 

комітету Заводської міської ради; 
 
Члени комісії: 
 
- Байрак О.І., начальник відділу освіти виконавчого комітету Заводської міської ради;  
- Недосєка В.А., головний спеціаліст відділу освіти виконавчого комітету Заводської 

міської ради;  
- Уварова Л.М., головний спеціаліст відділу освіти виконавчого комітету Заводської 

міської ради; 
- Дроб’язко О.В., завідувач ДНЗ №2 «Теремок»; 
- Бойко А.А., завідувачка ДНЗ №1 «Малятко»; 
- Дробязко Н.П., директор ОЗ «Заводська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1» 
- Дробиш М.В., начальник відділу юридичного забезпечення виконавчого комітету 

Заводської міської ради. 
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